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ATA DA 09ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos vinte e quatro dias do mês maio de dois mil e dezessete, reuniram-se os 

integrantes do PET (Programa de Educação Tutorial) do curso de Engenharia 

Florestal, da Universidade Federal de Santa Maria campus de Frederico 

Westphalen, e seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli, na sala 45 do 

Bloco de Apoio III do campus de Frederico Westphalen, para discutir assuntos 

de interesse ao grupo. A primeira pauta referiu-se ao curso de Plataforma 

Lattes (Currículo Lattes) - Nível Avançado, que ocorreu às 19h30min do dia 

vinte e três de maio (23/05), contando com a presença de 13 inscritos. Onde a 

partir disso, pautou-se sobre a possibilidade de realizarmos o módulo I – nível 

básico do Currículo Lattes, no segundo semestre desse ano. Posteriormente, 

tratou-se do Interpet que ocorrerá no campus de Palmeira das Missões no dia 

vinte e quatro de junho (24/06), onde ficou agendada uma reunião com o PET 

Ciências Agrárias para a sexta-feira, dia dois de junho (02/06) afim de tratar 

sobre as atividades que os PET’s do campus de Frederico Westphalen serão 

responsáveis para o evento, sendo elas: coffee break e dinâmicas em grupo. 

Sendo assim, os petianos, Renato, Maitê, Cabriéli, Jéssica e Brenda se 

encarregarão de pesquisar uma dinâmica para pautar na reunião, além de 

definir em grupo qual alimento o PET Eng. Florestal levará para o coffe break. 

Ainda sobre esse assunto, definiu-se que o deslocamento até Palmeira das 

Missões será através de um micro-ônibus da JVS, que será agendado e 

custeado em parceria com o PET Ciências Agrárias. Já sobre o Interpet que 

ocorrerá em Santa Maria no dia vinte e sete de maio (27/05), definiu-se que os 

petianos Lucas e Renato irão como nossos representantes, juntamente com 

petianos e tutor do PET Ciências Agrárias. Como pauta seguinte, o foco foi 

Curso de Calculadora ministrado pela docente Luana Candaten, onde o mesmo 



será no dia vinte e cinco de maio (25/05) com início às 13h30min no 

Laboratório de Tecnologia da Madeira. Além disso, o petiano Renato pôs em 

pauta a participação dos petianos nas reuniões do departamento, para que se 

possa buscar um espaço do PET Eng. Florestal nas decisões do curso. Quanto 

ao Estatuto do CENAPET, relatou-se a alteração feita por alguns petianos no 

capítulo 4, que foi encaminhado ao grupo de estudo criado a partir do GDT feito 

no SulPET. E como ultima pauta, foi tratado sobre a pesquisa em andamento, 

havendo grande satisfação pela atividade desempenhada pelo grupo. Nada 

havendo mais a tratar deu-se por finalizada a reunião, onde lavrou-se a 

presente ata. 


